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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Sehingga penelitian yang 

penulis laksanakan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti juga 

ditengah keterbatasan waktu dan kemampuan, skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Implementasi Kegiatan Employee Relations Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja 

Karyawan” ini dapat penulis selesaikan. 

Dukungan serta do’a dari kedua orang tua penulis yang telah mendampingi 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Dukungan moril maupun materil membuat 

semangat peneliti untuk menyelesaikan skripsi dengan baik. Penulis menyadari 

bahwa, tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit 

bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan 

setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa memberikan motivasi, 

saran, dan kritik yang membangun dalam menyelesaikan penelitian ini, baik 

dukungan moril maupun materil, antara lain penulis tujukan kepada : 

1. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Ibu Dr. Agustina Zubair., M.Si. 

2. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Bapak Ponco Budi Sulistyo, 

M. Comm, Ph.D 

3. Ketua Bidang Studi Public Relations, Ibu Dr. Elly Yuliawati., M.Si.  

4. Ibu Dr. Suraya, M.Si. sebagai dosen pembimbing penulis dalam 

menyusun karya tulis ilmiah ini. Penulis berterima kasih  atas segala 

petunjuk, saran dan bimbingannya. 

5. Kedua orang tua penulis Bapak Priyo Santoso dan Ibu Sri Rohani, yang 

teramat dicintai dan selalu mendoakan penulis. 

6. Okky Afrizal, adik penulis yang selalu memberi semangat yang tidak 

pernah putus. 
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7. Teman terkasih penulis, Aa Wawan Purwans, yang selalu memberikan 

motivasi, kasih sayang, serta kesabaran dalam menghadapi penulis yang 

selalu “sibuk” dalam menyusun tugas akhir  

8. Mislia, teman yang sudah penulis anggap seperti saudara yang tidak 

pernah lelah menemani penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. 

9. Teman-teman seperjuangan S1 Public Relations, terkhusus untuk 

Denada Tricia dan Kiky Akbari yang telah menjadi teman berbagi dan 

selalu mensupport penulis untuk menyelesaikan proposal ini tepat 

waktu. 

10. Bapak Dharma Mitra selaku direktur HR PT. Modernland Realty, Tbk 

dan Bapak Jamal Abdullatif selalu kepala departemen HR yang sudah 

memberi ijin kepada penulis untuk melalukan penelitian. 

11. Dan juga seluruh pihak yang namanya tidak tersebut namun tidak 

mengurangi rasa terimakasih atas bantuan yang telah diberikan untuk 

penyelesaian tugas akhir ini. 

Semoga tugas akhir ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada 

pembaca. Atas ketidaksempurnaan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis 

mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. 
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